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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 05-11-2018
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Αριθµός Απόφασης :288/2018
ΘΕΜΑ: Έγκριση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης έτους 2019 (ΟΠ∆ 2019) της
Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.)
για το έτος 2019, καθώς και του πίνακα «Σ.3-ΝΠΙ∆_ΤΑΜΕΙΑΚΗ», στο πλαίσιο
παρακολούθησης του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆).
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 05η του µήνα Νοεµβρίου έτους
2018, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 21120/01-11-2018
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα
τριών(33) µελών ήταν παρόντες είκοσι δύο(22) και απόντες έντεκα (11) οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόµιµα
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
Αβραµίδης Κυριάκος
Αποστολίδου Μαρία
Καρράς Ευστράτιος
Ιωαννίδης Εµµανουήλ
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος
Κεσόγλου Παύλος
Κωνσταντίνου Κυριάκος
Κουσενίδης Αλέξανδρος
Γυµνόπουλος Κοσµάς
Παναγιωτίδης Γαβριήλ
Σιδηρόπουλος Σάββας
Ναλπαντίδου Αφροδίτη
Γρούγιος Ηλίας
Μανωλόπουλος Βασίλης
Σουσλόγλου Νικόλαος
Κατζικάς Γεώργιος
Αθανασιάδης Ιωάννης
Καζαντζίδης Γεώργιος
Αβραµίδης Μωυσής
Γκαλέτσης Αθανάσιος
Νοτάκης Ιωάννης
Σµήλιος Ηλίας
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ΑΠΟΝΤΕΣ :
Βαλάνος Νικόλαος
Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία
Εµεινίδης Αναστάσιος
Μεζίκης Βασίλειος
Κυριλλίδης Γεώργιος
Λαΐνάκου Αφροδίτη
Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή
Λαδάς Παράσχος
Μαυρίδου Αναστασία
Τσοµπανοπούλου Μελίσα
Πεχλιβανίδης Νικόλαος
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και
Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη και η κα. Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα σύµφωνα µε το άρθρο 67 του
Ν.3852/2010.
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη.
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε
και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 95,παράγραφος 5 του
Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης». .
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Πρόεδρος της Κ∆Ε∆ΑΜ κ. Αβραµίδης
Κυριάκος έθεσε υπόψη των µελών ότι:
Η Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., Ν.Π.Ι.∆. του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης, είναι ενταγµένη στο
Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στον Υποτοµέα «S1313 ΟΤΑ» του Μητρώου Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ.», οφείλει να καταρτίσει, ψηφίσει και εγκρίνει το
Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης (Ο.Π.∆.), σύµφωνα µε την υπ’ Αριθµ. οικ. 34574/05-07-2018
Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 2942/20-07-2018 και ΦΕΚ Β' 3635/27-08-2018), όπως ισχύει.
Στο άρθρο 1 της Κ.Υ.Α. µε Αριθµ. οικ. 34574/05-07-2018 (ΦΕΚ Β' 2942/20-07-2018 και ΦΕΚ Β'
3635/27-08-2018), ορίζεται ότι: «1. Το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των OTA ελέγχει
την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισµών των OTA και των νοµικών προσώπων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης που είναι ενταγµένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ,
υποτοµέας S.1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωµένο
Πλαίσιο ∆ράσης» (ΟΠ∆). Το ΟΠ∆ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό των υπόχρεων φορέων
σε µηνιαίους και τριµηνιαίους στόχους οικονοµικών αποτελεσµάτων, ήτοι σε στόχους εσόδων,
εξόδων, ταµειακού αποτελέσµατος, ύψους απλήρωτων υποχρεώσεων και οικονοµικού
αποτελέσµατος, όπως αυτά τα µεγέθη ορίζονται στο άρθρο 2. Το ΟΠ∆ του OTA περιλαµβάνει
τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του ∆ήµου ή της Περιφέρειας και
των νοµικών του προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Αντίστοιχα, το ΟΠ∆ των
συνδέσµων, των επιχειρήσεων στις οποίες συµµετέχουν περισσότεροι του ενός φορείς και των
περιφερειακών ταµείων ανάπτυξης περιλαµβάνει τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών
Αποτελεσµάτων των εν λόγω φορέων.
2. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων περιλαµβάνει σε συνοπτική µορφή τους
στόχους των υπόχρεων φορέων α) ως προς τη µηνιαία και τριµηνιαία πραγµατοποίηση των
εσόδων και των εξόδων τους σε ταµειακή βάση και β) ως προς το ύψος των απλήρωτων
υποχρεώσεων τους στο τέλος του µήνα. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε
υπο-οµάδες, οι οποίες αποτελούν οµαδοποιήσεις συγκεκριµένων Κωδικών Αριθµών (ΚΑ) του
προϋπολογισµού. Ο βαθµός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους µε βάση
την εκτέλεση του προϋπολογισµού.
3. Οι στόχοι καθορίζονται α) σε επίπεδο µήνα και β) σωρευτικά ανά τρίµηνο από την αρχή του
έτους (Ιαν.Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-∆εκ.). Για την κατάρτιση αξιόπιστης και
ρεαλιστικής οικονοµικής στοχοθεσίας λαµβάνεται υπόψη η εποχικότητα των εσόδων και εξόδων,
λοιπά γεγονότα που µπορούν να επηρεάζουν την µηνιαία κατανοµή αυτών, καθώς και οι σχετικές
ισχύουσες διατάξεις.
4. Η στοχοθεσία καταρτίζεται µε βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισµού, υπό την
έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του
χρηµατικού υπολοίπου.
5. Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταµειακού αποτελέσµατος ΟΠ∆
της εξεταζόµενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για το ύψος των συνολικών ταµειακών
διαθέσιµων στο τέλος αυτής. Ο στόχος οικονοµικού αποτελέσµατος ΟΠ∆ προκύπτει από τη
διαφορά του ταµειακού αποτελέσµατος ΟΠ∆ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο
τέλος της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους, ο στόχος του οικονοµικού
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αποτελέσµατος διαµορφώνεται σε µηδέν (0), τιµή που εκφράζει την πλήρη χρήση των πόρων του
OTA µέσω της υλοποίησης του προϋπολογισµού του. Αντίστοιχα, εάν o OTA έχει καταρτίσει
πλεονασµατικό προϋπολογισµό (ή έχει εγγράψει αποθεµατικό) τότε, κατά τη λήξη του
οικονοµικού έτους, ο στόχος οικονοµικού αποτελέσµατος θα πρέπει να εκτιµηθεί σε ποσό ίσο µε
αυτό του πλεονάσµατος (ή του αποθεµατικού).
6. Στον πίνακα στοχοθεσίας, οι εκτιµήσεις για τα ταµειακά διαθέσιµα και τις απλήρωτες
υποχρεώσεις έναρξης προκύπτουν από τις εκτιµήσεις για τη διαµόρφωση αυτών των κατηγοριών
κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους που προηγείται του έτους που αφορά η στοχοθεσία, όπως
αυτές (οι εκτιµήσεις) έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισµό του φορέα. Τα τελικά στοιχεία
ταµειακών διαθεσίµων και απλήρωτων υποχρεώσεων έναρξης, όπως αυτά οριστικοποιούνται
µετά το κλείσιµο της προηγούµενης οικονοµικής χρήσης, ενσωµατώνονται στον πίνακα µέσω
υποχρεωτικής αναµόρφωσης στη στοχοθεσία µε τη διαδικασία του άρθρου 3. Η στοχοθέτηση του
ύψους των απλήρωτων υποχρεώσεων πραγµατοποιείται µε βάση τις εξής αρχές: α) Αρχή της
κατά προτεραιότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων ΠΟΕ: Οι απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης
ενσωµατώνονται στις προβλέψεις των εξόδων του προϋπολογισµού κατά το συνολικό ποσό που
πρέπει να καταβληθεί στο έτος που αφορά ο προϋπολογισµός. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την
κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας, οι εγγεγραµµένες πιστώσεις των Κωδικών Αριθµών που
αφορούν σε πληρωµές υποχρεώσεων παρελθόντων οικονοµικών ετών µεταβάλλουν ισόποσα και
τις εκτιµήσεις για το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων που προέρχονται από το προηγούµενο
έτος. β) Αρχή της κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισµού: Η κατάρτιση ρεαλιστικού ταµειακού
προϋπολογισµού συνεπάγεται την εκτίµηση πραγµατοποίησης και εξόφλησης του συνόλου των
δαπανών που έχουν εγγραφεί σε αυτόν και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να υφίσταται εκτίµηση για
δηµιουργία απλήρωτων υποχρεώσεων.
Συνεπώς, στον πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων, το εκτιµώµενο ύψος
των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους ισούται µε µηδέν
(0)....».
Στη παράγραφο 1 του άρθρου 4 «∆ιαδικασία κατάρτισης, έγκρισης και δηµοσίευσης ΟΠ∆»
της Κ.Υ.Α. µε Αριθµ. οικ. 34574/05-07-2018, ορίζεται: «1. Το ΟΠ∆ καταρτίζεται, ψηφίζεται και
υποβάλλεται στην αρµόδια για έλεγχο αρχή µαζί µε τον προϋπολογισµό του φορέα και του κάθε
νοµικού προσώπου που εντάσσεται στο ΟΠ∆, στις προθεσµίες που ισχύουν για την κατάρτιση,
ψήφιση και υποβολή του προϋπολογισµού. Οι πίνακες στοχοθεσίας των νοµικών προσώπων του
OTA, καταρτίζονται, εγκρίνονται και αποστέλλονται στους OTA προς ενσωµάτωση στο ΟΠ∆ από
τα ίδια τα νοµικά πρόσωπα.».
Με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 44485/06.08.2018 παρέχονται Οδηγίες για την υποχρεωτική
αναµόρφωση των ΟΠ∆ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήµατος στοχοθεσίας και ελέγχου
επίτευξης των οικονοµικών στόχων µέσω των ΟΠ∆.
B. Επί των Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων επισηµαίνονται τα εξής:
• Τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του Υποτοµέα των ΟΤΑ που τηρούν προϋπολογισµό
σε ταµειακή βάση συµπληρώνουν τον πίνακα «Σ.3-ΝΠΙ∆_ ΤΑΜΕΙΑΚΗ».
Σηµειώνεται ότι η ονοµατολογία των ηλεκτρονικών αρχείων παραµένει η ίδια.
Σχετικά µε τον πίνακα «Σ.3-ΝΠΙ∆_ΤΑΜΕΙΑΚΗ» του παραρτήµατος της µε Αριθµ. οικ.34574/0507-2018 Κ.Υ.Α.
(ΦΕΚ Β' 2942/20-07-2018 και ΦΕΚ Β' 3635/27-08-2018)- ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΕ TAMEIAKH ΒΑΣΗ της Κοινωφελούς
∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.), έτους 2019, όσον
αφορά στα έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, αλλά κυρίως και από
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και επιχορηγήσεις, υπήρξε έντονος προβληµατισµός για
τον καθορισµό του µηνιαίου προγράµµατος εκτέλεσης του προϋπολογισµού.

Για την κατάρτιση ενός όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστου και ρεαλιστικού προγράµµατος, λήφθηκε
υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού των προηγούµενων ετών και ιδιαίτερα
του προηγούµενου έτους 2018, σε συνδυασµό µε κάθε άλλο στοιχείο που µπορεί να αξιοποιηθεί.
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Τόσο η χρονική πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 αλλά και των
προηγούµενων (δεν υπήρξε τακτική ροή ως προς τον χρόνο και το ποσό) όσο και η έλλειψη µέχρι
σήµερα επαρκών άλλων στοιχείων (συµβάσεων, αποφάσεων κτλ για ολόκληρο το έτος 2019),
καθιστούν δυσχερή την πιο ρεαλιστική και αξιόπιστη αποτύπωση της χρονικής πορείας
εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιµήσεων, σε µηνιαία ταµιακή βάση.
Οι δυσκολίες προκύπτουν κατά κύριο λόγο για την ακριβή αποτύπωση των εισπράξεων σε
µηνιαία βάση, οι οποίες αφορούν στην πορεία της χρηµατοδότησης των παρακάτω
δραστηριοτήτων και προγραµµάτων:
1) ∆ραστηριότητες Πολιτιστικών, Αθλητικών Τµηµάτων και Ωδείου. Εξαρτώνται από τον χρόνο
και αριθµό του προσωπικού Ι.∆.Ο.Χ., καθηγητών - δασκάλων, όποτε εγκριθούν από το ΥΠ.ΕΣ.
και την Γ.Γ.Α., στα πλαίσια του προγραµµατισµού προσλήψεων προσωπικού για το έτος 2019.
2) Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί και τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, στα
πλαίσια του προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής». Ενώ η ροή
των καταβολών των χρηµατοδοτήσεων είναι ικανοποιητική, εν τούτοις ο συγκεκριµένος χρόνος
καταβολής / είσπραξης αυτής δεν µπορεί να προσδιορισθεί µε ακρίβεια για την Κ∆Ε∆ΑΜ, σε
µηναία ταµειακή βάση.
3) Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι». Η καταβολή των ποσών της χρηµατοδότησης παρουσιάζει
χρονικές καθυστερήσεις.
4) Κέντρο Φύλαξης Ηλικιωµένων (Κ.Η.Φ.Η.). Ενώ η ροή των καταβολών των χρηµατοδοτήσεων
είναι ικανοποιητική, εν τούτοις ο συγκεκριµένος χρόνος καταβολής / είσπραξης αυτής δεν µπορεί
να προσδιορισθεί µε ακρίβεια για την Κ∆Ε∆ΑΜ, σε µηναία ταµειακή βάση.
5) Πρόγραµµα Επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού για την
απασχόληση ανέργων 55-67 ετών, Ν.Θ.Ε., κ. α, η καταβολή των ποσών της χρηµατοδότησης
παρουσιάζει χρονικές καθυστερήσεις.
- Στον συνηµµένο Πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων Ν.Π.Ι.∆. (Σ.3-ΝΠΙ∆_
ΤΑΜΕΙΑΚΗ του παραρτήµατος), αποτυπώνονται σε ενοποιηµένη και συνοπτική µορφή τα
στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισµού του έτους 2019 και η στοχοθεσία του φορέα µας
αναφορικά µε την πορεία εκτέλεσης του κατά την διάρκεια του οικονοµικού έτους 2019.
Με τον Πίνακα αυτό (Σ.3-ΝΠΙ∆_ΤΑΜΕΙΑΚΗ) θα ελέγχεται ανά µήνα, τρίµηνο, εξάµηνο και τελικά
ετήσια η πορεία των Εσόδων και των Εξόδων σε ταµειακή βάση του ετήσιου Προϋπολογισµού
του έτους 2019.
Ζητείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης:
- Παρακαλούµε, όπως: εγκρίνετε το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης έτους 2019 (ΟΠ∆ 2019) της
Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) για το
έτος 2019, καθώς και το πίνακα «Σ.3-ΝΠΙ∆_ΤΑΜΕΙΑΚΗ», στο πλαίσιο παρακολούθησης του
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆), σύµφωνα µε την 348/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και όπως αυτός επισυνάπτεται στο συνηµµένο κείµενο της απόφασης και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.
- Ο Πίνακας «Σ.3-ΝΠΙ∆_ΤΑΜΕΙΑΚΗ» της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., θα ενσωµατωθεί στο Ολοκληρωµένο
Πλαίσιο ∆ράσης (Ο.Π.∆.) του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης και των Νοµικών Προσώπων για
το έτος 2019.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από την παραπάνω διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις
διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία
20 Υπέρ(Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Ιωαννίδης
Εµµανουήλ, Καρράς Ευστράτιος, Κατζικάς Γιώργος, Κεσόγλου Παύλος, Κουσενίδης Αλέξανδρος,
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Κωνσταντίνου Κυριάκος ,Μανωλόπουλος Βασίλης, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Παναγιωτίδης Γαβριήλ,
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σιδηρόπουλος Σάββας, Σουσλόγλου Νικόλαος, Καζαντζίδης Γιώργος,
Αβραµίδης Μωυσής, Αθανασιάδης Ιωάννης, Γκαλέτσης Αθανάσιος ) 2 Κατά (Νοτάκης Ιωάννης, Σµήλιος
Ηλίας).
Α)Εγκρίνει το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης έτους 2019 (ΟΠ∆ 2019) της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής
Επιχείρησης ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) για το έτος 2019, καθώς και το πίνακα
«Σ.3-ΝΠΙ∆_ΤΑΜΕΙΑΚΗ», στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆),
σύµφωνα µε την 348/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και όπως αυτός επισυνάπτεται στο
συνηµµένο κείµενο της απόφασης και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.
- Ο Πίνακας «Σ.3-ΝΠΙ∆_ΤΑΜΕΙΑΚΗ» της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ., θα ενσωµατωθεί στο Ολοκληρωµένο Πλαίσιο
∆ράσης (Ο.Π.∆.) του ∆ήµου Αµπελοκήπων Μενεµένης και των Νοµικών Προσώπων για το έτος 2019.
Β)Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 288/ 2018
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Κουσενίδης Αλέξανδρος
Αµπελόκηποι 06 - 11 - 2018
Η Ειδική Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Κουσενίδης Αλέξανδρος
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